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                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ζωγράφου, 4769/28.02.2019  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αρ. Πρωτ.:  ……-4769-……. 
∆ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
& ∆ΟΜΗΣΗΣ  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΑΡΘΡΟΥ 122 Ν.4412/16) 
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 80671 

 
• Επωνυµία και ∆ιευθύνσεις: 

Επίσηµη Επωνυµία: ∆ήµος Ζωγράφου / ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & ∆όµησης  
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Οδός Γ. Ζωγράφου 7, TK  15772, Αθήνα, Ελλάδα 
Κωδικός NUTS: EL303 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: mkarageorgi@zografou.gr 

         ∆ιαδίκτυο: www.zografou.gov.gr 
 
Αρµόδιος για πληροφορίες: Μαριέττα Καραγεώργη 
Τηλέφωνο :. 213 2024236, Φαξ: 213 2024160 

 
• Επικοινωνία: 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισµοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής www.zografou.gov.gr [ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ / ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ]. 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από: Γ. Ζωγράφου 7, T.K.  15772, Ζωγράφου, 
Αθήνα (∆ηµαρχείο Ζωγράφου) 

• Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & ∆ραστηριότητα που αυτή ασκεί: 

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 

• Η σύµβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δηµόσιας σύµβασης και δεν 
ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών 

• Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45262640-9 

• Είδος Σύµβασης: ΕΡΓΑ 

• Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL303 

• Τίτλος έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018» 

 

Σύντοµη Περιγραφή: Για την Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων  του ∆ήµου Ζωγράφου, θα 

πραγµατοποιηθούν  

• Ανακαινίσεις-επισκευές πλακοστρώσεων πεζοδροµίων που βρίσκονται σε κεντρικές 

λεωφόρους του ∆ήµου όπως : Εθν. Αντιστάσεως, Ιλισίων, Γ. Παπανδρέου κλ.π. 

• Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και πλατειών  
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• ∆ιαµορφώσεις-διαστρώσεις πεζοδρόµων όπως : Γρ. Αυξεντίου (τµήµα εφαπτόµενο του 4ου 

ΓΕΛ), Κρίνων (τµήµα εισόδου των σχολείων) και Μπισκίνη (τµήµα µεταξύ Ευθ. Κλάδου και 

Γ. Ζωγράφου). 

• Εκτιµώµενη συνολική αξία: Αξία χωρίς Φ.Π.Α.   645.000,00 ΕΥΡΩ 

• Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 

• ∆ιάρκεια Σύµβασης: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι τέσσερεις (12) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης. 

• Προϋποθέσεις συµµετοχής: 

•  ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία OIKΟ∆ΟΜΙΚΑ και Ο∆ΟΠΟΙΪΑ, που είναι 
εγκατεστηµένα: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς 
και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

• Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 

• Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. 

∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της 
µορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού 
φορολογικού µητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

 

• Λόγοι αποκλεισµού:      Σύµφωνα µε   το  άρθρο  73  του  Ν.4412/16  και  το  άρθρο 22 της 
διακήρυξης. 

 

• Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν 
βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. στις κατηγορίες : ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ  1ης τάξης και άνω και 
σε έργα Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ Α2 τάξης και άνω. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε 
λοιπά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά 
που περιγράφονται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. 

 

• Εγγύηση συµµετοχής: Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από 
τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του 
ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των  12.900,00 

ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν στην ένωση. 
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• ∆ιαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή 

• Η Σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα 

• Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης: είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) – περιπτ. (α) της παρ.2 του άρθρου 95 του 
Ν.4412/2016  

• Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών: 08/04/2019, ηµέρα 
∆ευ τ έ ρα  

• Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 22:00. 

• Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους 
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Εντός 
τριών 3 εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκοµίζεται υποχρεωτικά 
από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο 
φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον 
συµµετέχοντα στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για 
διάστηµα  εννέα (9) µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των 
προσφορών. 

• Ηµεροµηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  ορίζεται  η 
15/04/2019,  ηµέρα  ∆ευτέρα  και ώρα 10:00 π.µ. 

• Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ   
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ. 

• Γλώσσα ∆ιαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς 
και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 
1497/1984 (Α' 188). 

• Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών. 

• Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ. 

• ∆ιαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής 
υποβάλλεται εντός προθεσµίας  

(α) δέκα (10) ηµέρών από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο 
οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ηµέρών από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ηµέρών από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει 
τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης1. 

Η προδικαστική προσφυγή, µε βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται 
ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιηµένου εντύπου και µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήµατος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την παρ. 3 
του άρθρου 8 της υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.  
 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 
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επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η 
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι 5 ηµέρες πριν 
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών δηλαδή έως τις 02/04/2019 ηµέρα 
Τρίτη (κατευθυντήρια οδηγία 19 / απόφ. 31/2017 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.). 

 

• Άλλες πληροφορίες 

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί  από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Ζωγράφου.  

 

       Ζωγράφου, 28.02.2019 

 

      
  

 

 

 

 

 

      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 
 
        ΡΟΖΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός 
 

 
 

 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 

        
 

 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

∆ΟΜΗΣΗΣ 
 
 
 
 

ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΥΡΑΣ 
Πολιτικός Μηχανικός Μ∆Ε 

ΠΕ3 µε Α’ βαθµό 
 

 

                                                 
1 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016. 

Ο Αντιδήµαρχος 
Τεχνικών Έργων-Υποδοµών και 

Παιδείας 
 
 
 

Κικάκης Νικόλαος 




